
 

 

 

 
 أمانة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا(

   
  

 

 
 

 مذكرة حول عضوية "الموقعين" – اجراءات التصديق
 

 

 كٍل من:ل ة الدولية للطاقة المتجددة متاحةمن النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا(، تكون عضوية الوكاللمادة السادسة وفقًا ل

 

 الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة )"الدول"(؛ 
 

  المنظمات الحكومية الدولية للتكامل االقتصادي اإلقليمي )"المنظمات اإلقليمية"( بشرط أن تتشكل من دول ذات سيادة، تكون واحدة

بقضية واحدة على األقل من  إليها اختصاصاتهامنها على األقل عضًوا في الوكالة، وأن تكون الدول األعضاء في المنظمة قد نقلت 

 التي تعني بها الوكالة. القضايا

 

 

 في هذه المستخدمة Signatory" . تشير كلمة "الموقع0202يوليو  8تنفيذ في للتوقيع حتى تاريخ دخوله حيز المتاحاً النظام األساسي  كان

 .عدب شروط الحصول على العضويةجميع إال أنها لم تستف ذلك التاريخ، قبل ام األساسي إلى الدول التي قامت بالتوقيع على النظ المذكرة

 

 للحصول على قائمة الموقعين. www.irena.org موقع  برجاء الرجوع إلى

 

 

من الفقرة "ب" من المادة السادسة في النظام  ول، وذلك وفقًا للبند األتصديقالصك للحصول على العضوية، يتعين على الموقع إيداع  .0

الفقرة )ج( من المادة التاسعة عشر في النظام األساسي وجوب إيداع صك تصديق لدى الحكومة المودع لديها النظام  وضحاألساسي. ت
النظام  الدول على هورية ألمانيا االتحادية. تصدقمهي حكومة ج النظام األساسي . الحكومة المودع لديهاDepositary األساسي

 األساسي وفقًا لإلجراءات الدستورية السارية لديها.

 

رى في أي دولة أخالموقع  سفارة، أو في العاصمة األلمانية )برلين( الموقع يتعين إرسال صك التصديق من خالل السفارة التابع لها .0

 .الدبلوماسية معتمدًا في ألمانيا تهاحيث يكون رئيس بعث

 

ن المودعين لصك التصديق، يدخل النظام األساسي حيز التنفيذ، ويصبح الموقع عضًوا في الوكالة الدولية للطاقة بالنسبة للموقعي .3

م ( من المادة التاسعة عشر بالنظاـ)إيرينا( في اليوم الثالثين الذي يعقب تاريخ إيداع صك التصديق، وذلك وفقًا للفقرة )ه متجددةال

 األساسي.
 

 

 
 بالحكومة المودع لديها النظام األساسيتفاصيل االتصال 

 كلي االنسة كرستن

 002 القسمالمكتب االتحادي للشؤون الخارجية، السياسة الخارجية للطاقة والمواد األولية، 

 برلين، جمهورية ألمانيا االتحادية
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جددة طاقة المت"اتفاق االمتيازات والحصانات الخاص بالوكالة الدولية لل النظر فى االجراءات القانونية الوجب اتخاذها بشأنقد ترغب الدول في 

"النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا(". النضمام إلى )إيرينا(" وذلك بالتزامن مع اإلجراء الدستوري لكل عضو من أجل ا

( للحصول على مزيد من المعلومات حول secretariat@irena.org)إيرينا( عبر ) يمكن التواصل مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
 هذا األمر.
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